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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil PT XYZ  

PT XYZ adalah anak perusahaan dari PT ABC yang didirikan sejak tahun 

1965, PT ABC kemudian bertransformasi menjadi sebuah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) pada tahun 1991. Saat ini PT ABC berada di bawah koordinasi 

kementrian negara BUMN dengan kepemilikan saham oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Selama ini, PT ABC telah mengembangkan bisnis dan produk-produk 

dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana, salah satunya dalam bidang 

transportasi kereta api. 

Pembentukan pertama kali pada tahun 2012, PT ABC memiliki anak 

perusahaan bernama PT XYZ yang bergerak dalam bidang EPC (Engineering 

Procurement Construction) untuk persinyalan kereta api. 

Perusahaan PT XYZ ini adalah sebuah perusahaan dengan sistem kereta api 

sebagai spesialisasi dan perusahaan lokal terkemuka di bidang ini. Sejak tahun 1983, 

PT XYZ melalui PT ABC telah memproduksi, mengembangkan sistem sinyal dan 

traksi sistem untuk kereta api sebagai karya rekayasa bangsa kita sendiri di antara 

tantangan global dan serbuan produk impor.



40 
 

 
 

Adapun Visi dan Misi dar PT XYZ sendiri sebagai berikut : 

Visi PT XYZ : 

“To contribute in improving people productivity and mobility through 

delivering reliable and safe Railway Systems” 

“Untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan 

memberikan mobilitas manusia melalui sistem kereta api yang andal dan  

aman” 

Misi PT XYZ : 

“Becoming the most reliable world-class partner for Railway Systems 

and Turnkey Light Rail E & M Systems” 

“Menjadi mitra kelas dunia yang paling dapat diandalkan untuk Sistem 

Kereta Api dan Turnkey Light Rail Sistem E&M” 

4.2. Profil Proyek dari PT XYZ 

Saat ini PT XYZ adalah satu satunya perusahaan yang bergerak dalam 

bidang persinyalan kereta api di Indonesia. Sampai dengan tahun 2016 hampir 

95 persen proyek perkereta apian di Indonesia dikerjakan oleh PT XYZ. Dan 

pada tahun 2017 PT XYZ menjajakan proyeknya ke berbagai negara seperti 

Bangladesh, Filipina dan Malaysia. Saat ini PT XYZ memiliki 10 proyek untuk 

dalam negeri, berikut data proyek dari PT XYZ : 

 

Tabel 4.1 Nama Proyek PT XYZ 

NO NAMA PROYEK 
PANJANG 

LINTASAN 

JUMLAH 

STASIUN 
STATUS 

1 
Pengerjaan Proyek Purwokerto-

Kroya 
36 km 4 Stasiun Tahap Pengerjaan 

2 
Pengerjaan Automatic People 

Mover Systems (APMS) 
2,9 km 3 Stasiun Tahap Pengerjaan 

3 Pengerjaan  Klender-Bekasi 14 km 3 Stasiun Tahap Pengerjaan 

4 Pengerjaan Proyek Kroya-Kutoarjo 80 km 15 Stasiun Tahap Pengerjaan 
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5 
Pengerjaan Proyek Madiun-

Kedungbanteng 
65 km 6 Stasiun Tahap Pengerjaan 

6 
Pengerjaan Proyek Jebres-

Kedungbanteng 
65 km 9 Stasiun Tahap Pengerjaan 

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

4.2.1. Jumlah Karyawan Pada Proyek Purwokerto – Kroya Saat Ini 

Proyek Purwokerto – Kroya memiliki panjang lintasan ± 36 kilometer 

dan terdiri dari 4 stasiun, saat ini proyek Purwokerto – Kutoarjo diisi oleh 19 

tenaga pekerja yang terdiri dari : 1 orang project manager, 1 orang site manager, 

1 orang supervisor teknisi, 7 orang teknisi, 1 HCGA officer, 1 orang admin 

proyek, 1 orang quality control instalasi, 1 orang bagian gudang, 1 orang chief 

engineering, 1 orang installation engineering, 1 orang drafter, 1 orang HSE 

officer dan 1 orang safety man. 

 

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Purwokerto - Kutoarjo 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 12 bulan terhitung mulai 

tanda tangan kontrak dari kementerian yaitu pada tanggal Januari 2019 sampai 
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dengan Desember 2019. Penjadwalan pekerjaan yang disusun untuk proyek ini 

adalah bersifat seri, dimana untuk 1 stasiun dikerjakan selama 3 bulan dan 

sampai dengan stasiun ke 4 yang akan selesai di bulan ke 12. 

 

Tabel 4.3 Jadwal Pengerjaan Proyek Purwokerto – Kroya 

NAMA 

STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 2019 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Stasiun 1                         

Stasiun 2                         

Stasiun 3                         

Stasiun 4                         

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

4.2.2. Jumlah Karyawan Pada Proyek Automatic People Mover Systems 

Saat Ini 

Proyek Automatic People Mover Systems (APMS) memiliki panjang 

lintasan ± 2,9 kilometer yang terdiri dari 3 stasiun yaitu stasiun terminal 1, 

stasiun terminal 2 dan stasiun terminal 3. Pada saat ini proyek Automatic People 

Mover Systems (APMS) memiliki 19 tenaga pekerja yang terdiri dari 1 orang 

project manager, 1 orang site manager, 1 orang supervisor teknisi, 7 orang 

teknisi, 1 HCGA officer, 1 orang admin proyek, 1 orang quality control instalasi, 

1 orang bagian gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation 

engineering, 1 orang drafter, 1 orang HSE officer dan 1 orang safety man. 
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Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja pada Automatic People Mover Systems 

(APMS)  

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 12 bulan terhitung mulai 

tanda tangan kontrak dari kementerian yaitu pada tanggal Januari 2019 sampai 

dengan Desember 2019. Penjadwalan pekerjaan yang disusun untuk proyek ini 

adalah bersifat seri, dimana untuk 1 stasiun dikerjakan selama 4 bulan dan 

sampai dengan stasiun ke 3 yang akan selesai di bulan ke 12. 

Tabel 4.5 Jadwal Pengerjaan Proyek Automatic People Mover 

Systems (APMS) 

NAMA 

STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 2019 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Stasiun 1                         

Stasiun 2                         

Stasiun 3                         

(Sumber. Data Perusahaan) 
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4.2.3. Jumlah Karyawan Pada Proyek Klender-Bekasi Saat Ini 

Proyek Klender – Bekasi memiliki panjang lintasan ± 14 kilometer yang 

terdiri dari 3 stasiun. Pada saat ini proyek Klender - Bekasi memiliki 19 tenaga 

pekerja yang terdiri dari 1 orang project manager, 1 orang site manager, 1 orang 

supervisor teknisi, 7 orang teknisi, 1 HCGA officer, 1 orang admin proyek, 1 

orang quality control instalasi, 1 orang bagian gudang, 1 orang chief engineering, 

1 orang installation engineering, 1 orang drafter, 1 orang HSE officer dan 1 

orang safety man. 

 

Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Klender-Bekasi 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 12 bulan terhitung mulai 

tanda tangan kontrak dari kementrian yaitu pada tanggal April 2019 sampai 

dengan Maret 2020. Penjadwalan pekerjaan yang disusun untuk proyek ini 

adalah bersifat seri, dimana untuk 1 stasiun dikerjakan selama 4 bulan dan 

sampai dengan stasiun ke 3 yang akan selesai di bulan ke 12. 
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Tabel 4.7 Jadwal Pengerjaan Proyek Klender - Bekasi 

NAMA 

STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 2019 - 2020 

Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

Stasiun 1                         

Stasiun 2                         

Stasiun 3                         

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

4.2.4. Jumlah Karyawan Pada Proyek Kroya - Kutoarjo Saat Ini 

Proyek Kroya - Kutoarjo memiliki panjang lintasan ± 80 kilometer yang 

terdiri dari 15 Stasiun, saat ini proyek Kroya – Kutoarjo memiliki 83 tenaga 

pekerja yang terdiri dari : 1 orang project manager, 1 orang site manager, 5 

orang supervisor teknisi, 50 orang teknisi, 2 HCGA officer, 4 orang admin 

proyek, 4 orang quality control instalasi, 2 orang bagian gudang, 1 orang chief 

engineering, 4 orang installation engineering, 3 orang drafter, 1 orang HSE 

officer dan 5 orang safety man. 

 

Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Kroya – Kutoarjo 

(Berlanjut) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 5 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 50 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 4 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 
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Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Kroya – Kutoarjo  

(Lanjutan) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 4 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 5 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 83   

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 18 bulan atau 1 tahun 

setengah yang terhitung mulai tanda tangan kontrak dari kementerian yaitu pada 

bulan Maret 2019 sampai dengan Oktober 2020. Penjadwalan pekerjaan yang 

disusun untuk proyek ini adalah bersifat pararel, dimana untuk 3 bulan 

penjadwalan mengerjakan 3 proyek dan ada waktu 3 bulan untuk pengetesan 

bersama. 
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Tabel 4.9 Jadwal Pengerjaan Proyek Kroya - Kutoarjo 

NAMA 

STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 

2019 2020 

Mar Feb Apr Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Jun Jul Aug Sep Oct 

Stasiun 1                               

Pengetesan 

bersama 

Stasiun 2                               

Stasiun 3                               

Stasiun 4                               

Stasiun 5                               

Stasiun 6                               

Stasiun 7                               

Stasiun 8                               

Stasiun 9                               

Stasiun 10                               

Stasiun 11                               

Stasiun 12                               

Stasiun 13                               

Stasiun 14                               

Stasiun 15                               

(Sumber. Data Perusahaan) 
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4.2.5. Jumlah Karyawan Pada Proyek Madiun – Kedungbanteng Saat Ini 

Proyek Madiun - Kedungbanteng memiliki panjang lintasan ± 65 

kilometer dan terdiri dari 6 stasiun, saat ini proyek Madiun- Kedungbanteng diisi 

oleh 52 tenaga pekerja yang terdiri dari : 1 orang project manager, 1 orang site 

manager, 4 orang supervisor teknisi, 26 orang Teknisi, 2 HCGA officer, 4 orang 

Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian gudang, 1 orang 

chief engineering, 2 orang installation engineering, 2 orang drafter, 2 orang HSE 

officer dan 2 orang safety man. 

 

Tabel 4.10 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Madiun - Kedungbanteng 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 26 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 4 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 52   

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 12 bulan atau 1 tahun yang 

terhitung mulai tanda tangan kontrak dari kementerian yaitu pada bulan April 

2019 sampai dengan Maret 2020. Penjadwalan pekerjaan yang disusun untuk 

proyek ini adalah bersifat pararel, dimana untuk 3 bulan penjadwalan 

mengerjakan 2 proyek dan ada waktu 3 bulan untuk pengetesan bersama. 
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Tabel 4.11 Jadwal Pengerjaan Proyek Madiun - Kedungbanteng 

NAMA 

STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 

2019 - 2020 

Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 

Stasiun 1                   

Pengetesan 

Bersama 

Stasiun 2                   

Stasiun 3                   

Stasiun 4                   

Stasiun 5                   

Stasiun 6                   

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

4.2.6. Jumlah Karyawan Pada Proyek Jebres-Kedungbanteng Saat Ini 

Proyek Jebres - Kedungbanteng memiliki panjang lintasan ± 65 

kilometer dan terdiri dari 9 stasiun, saat ini proyek Jebres - Kedungbanteng diisi 

oleh 78 tenaga pekerja yang terdiri dari : 1 orang project manager, 1 orang site 

manager, 5 orang supervisor teknisi, 42 orang teknisi, 2 HCGA officer, 4 orang 

admin proyek, 4 orang quality control instalasi, 2 orang bagian gudang, 2 orang 

chief engineering, 4 orang installation engineering, 5 orang drafter, 1 orang HSE 

officer dan 5 orang safety man. 

 

Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Jebres – Kedungbanteng 

(Berlanjut) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 5 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 42 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 4 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 
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Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kerja pada Proyek Jebres – Kedungbanteng 

(Lanjutan) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 4 CORE 

DRAFTER 5 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 5 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 78   

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

Waktu untuk penyelesaian proyek ini selama 18 bulan atau 1,5 tahun 

yang terhitung mulai tanda tangan kontrak dari kementerian yaitu pada bulan 

Juli 2019 sampai dengan Desember 2020. Penjadwalan pekerjaan yang disusun 

untuk proyek ini adalah bersifat pararel, dimana untuk 5 bulan penjadwalan 

mengerjakan 3 proyek dan ada waktu 3 bulan untuk pengetesan bersama. 

 

Tabel 4.13 Jadwal Pengerjaan Proyek Jebres - Kedungbanteng 

NAMA 
STASIUN 

JADWAL PENGERJAAN PROYEK 

2019 - 2020 

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Stasiun 1                               

Pengetesan 

Bersama 

Stasiun 2                               

Stasiun 3                               

Stasiun 4                               

Stasiun 5                               

Stasiun 6                               

Stasiun 7                               

Stasiun 8                               

Stasiun 9                               

(Sumber. Data Perusahaan) 
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4.3. Menentukan Interval untuk Kategori Kelas Proyek 

Menentukan interval ini dilakukan untuk mengkelompokan dari sestiap 

proyek yang ditangani untuk menentukan posisi proyek tersebut berada dikelas 

berapa sehingga memudahkan untuk menentukan tingkat kesulitan pada proyek-

proyek yang ditangani. Kategori kelas ini mempunyai 5 kelas, dimana kelas 1 

adalah sangat mudah dalam pekerjaan proyek, kelas 2 adalah mudah dalam 

pekerjaan proyek, kelas 3 adalah cukup sulit dalam pekerjaan proyek, kelas 4 

adalah pekerjaan yang sulit dalam pekerjaan proyek dan kelas 5 adalah pekerjaan 

yang sangat sulit dalam pekerjaan proyek. 

 Interval yang digunakan adalah dari 0 sampai dengan > 400, digunakannya 

interval 0 sampai dengan > 400 adalah karena kelas proyek yang digunakan 

hanya ada 5 sehingga interval yang digunakan untuk kelas 1 adalah 0 - 100, kelas 

2 adalah 101 – 200, kelas 3 adalah 201 – 300, kelas 4 adalah 301 – 400, kelas 5 

adalah > 400. 

 

Tabel 4.14 Interval Kelas Proyek 

KETERANGAN 

KATEGORI 

KELAS POIN 

1 0   – 100 

2 101 – 200 

3 201 – 300 

4 301 – 400 

5 > 400 

(Sumber : Pengolahan Data) 

 

4.4. Membuat Manning Structure 

Manning Structure adalah jabatan struktur yang ada di proyek, pada hal 

ini jabatan pada setiap proyek yaitu sama, akan tetapi jumlah kebutuhan 

manpower planning yang berbeda dari setiap proyek, jabatan yang ada pada 

proyek yaitu : 

1. Project Manager 

2. Site Manager 
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3. Supervisior Teknisi 

4. Teknisi 

5. HCGA officer 

6. Admin Proyek 

7. QC Instalasi 

8. Staf Gudang 

9. Chief Engineering 

10. Site/Installation Engineering 

11. Drafter 

12. HSE Officer 

13. Safetyman 

 

Tabel 4.15 Manning Satructure 

MANNING STRUCTURE 
LEVEL 

JABATAN 

PROJECT MANAGER EV-EVI 

SITE MANAGER EI 

SUPERVISOR TEKNISI FTI 

TEKNISI STAFF - PLK I 

HCGA OFFICER PLKII 

ADMIN PROJECT PLKII - FTII 

QC INSTALASI PLKII - FTII 

GUDANG PLKI - SII 

CHIEF ENGINEERING EV 

SITE/INSTALLATION ENGINEER EII 

DRAFTER PLKII 

HSE OFFICER PLKII 

SAFETY MAN FTII 

(Sumber. Data Perusahaan) 

 

4.5. Membuat Parameter Tingkat Kesulitan 

Membuat parameter tingkat kesulitan berdasarkan kondisi aktual pada 

setiap proyek yang sedang dikerjakan atau proyek yang akan dikerjakan, ada 12 
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sub parameter yang telah disepakati berdasarkan dari forum group discussion 

(FGD), yaitu : 

A. Ketidakpastian Risiko 

1. Kondisi Lokasi Proyek atau Area 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari kondisi area proyek. 

Apabila kondisi dalam area proyek terdapat infrastruktur terbangun, 

maka pengerjaan akan lebih sulit dibandingkan replacement atau 

pengerjaan pada area dengan kondisi tidak ada infrastruktur. 

Option parameter : 

 Green Area 

 Grey Area 

 Brown Area 

2. Pengalaman Penanganan Proyek 

Besarnya risiko yang timbul dan mungkin harus ditanggung oleh 

perusahaan tergantung dari pengalaman perusahaan dalam 

melaksanakan proyek sejenis. 

Option parameter : 

 Belum pernah melaksanakan proyek 

 Pernah melaksanakan proyek serupa, sub-contractor 

 Pernah melaksanakan 1 kali, main contractor 

 Pernah melaksanakan 2 - 3 kali, main contractor 

 Pernah melaksanakan ≥ 3 kali, main contractor 

3. Lokasi Proyek 

Besarnya risiko yang timbul dan mungkin harus ditanggung oleh 

perusahaan tergantung dari lokasi proyek melihat dari kondisi alam, 

geografis, aksesibilitas atau keterjangkauan, serta cost yang 

dikeluarkan. 

Option parameter : 
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 Jabodetabek 

 Jawa 

 Indonesia Bagian Timur atau Tengah 

 Indonesia Bagian Barat 

 Luar negeri 

4. Informasi 

Besarnya risiko yang timbul dan mungkin harus ditanggung oleh 

perusahaan tergantung dari ketersediaan dan mutu informasi yang 

digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran proyek, serta 

besar peluang proses bidding. 

Option parameter : 

 Informasi lengkap dan sesuai proses bidding 

 Informasi sesuai hasil survei tim project 

 Informasi sesuai hasil survei tim engineer 

 Informasi hanya berdasarkan konsep 

 Informasi sering berubah-ubah 

B. Kompleksitas 

1. Sistem yang Terlibat 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari kompleksitas sistem yang 

terlibat. Sistem terdiri dari sinyal, power, SCADA, telkom, dan third 

rail. Semakin banyak melibatkan pembuatan sistem, maka akan 

semakin sulit. 

Option parameter : 

 Melibatkan pembuatan 1 sistem 

 Melibatkan pembuatan 2 sistem 

 Melibatkan pembuatan 3 sistem 

 Melibatkan pembuatan 4 sistem 

 Melibatkan pembuatan ≥ 5 sistem 
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2. Zona Kerja Vertikal 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari kompleksitas dan risiko 

yang terjadi selama proses operasional proyek dilihat dari zona kerja 

vertikal, dengan tingkat paling mudah berada pada zona on-ground. 

Option parameter : 

 On-ground 

 Elevated 

 Underground 

3. Zona Kerja Horizontal 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari kompleksitas dan risiko 

yang terjadi selama proses operasional proyek dilihat zona kerja 

horizontal, berdasarkan jumlah stasiun yang terlibat dan lokasi kerja 

dalam satu proyek. Semakin banyak jumlah stasiun dalam satu 

proyek, maka akan semakin sulit. Apabila berada pada zona kerja 

dengan lokasi berbeda, maka akan semakin sulit setara dengan 

keterlibatan > 20 stasiun. 

Option parameter : 

 Melibatkan ≤ 5 stasiun 

 Melibatkan 6 – 10 stasiun 

 Melibatkan 11 – 15 stasiun 

 Melibatkan 16 – 20 stasiun 

 Melibatkan > 20 stasiun atau ≥ 1 lokasi proyek 

C. Jangka Waktu 

5. Waktu Pengerjaan 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari jangka waktu pengerjaan 

proyek. Semakin pendek jangka waktu yang diberikan, maka 

pengerjaan proyek akan semakin sulit. 

Option parameter : 
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 Pengerjaan proyek di bawah 6 bulan 

 Pengerjaan proyek selama 6 bulan – 1 tahun 

 Pengerjaan proyek di atas 1 – 2 tahun 

 Pengerjaan proyek di atas 2 – 3 tahun 

 Pengerjaan proyek di atas 3 tahun 

6. Mandays 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari nilai proyek yang 

direfleksikan oleh jumlah man-days yang terlibat, yaitu jumlah man 

power dihitung berdasarkan hari kerja selama proyek. 

Option parameter : 

 ≤ 1500 

 > 1500 – 5000 

 > 5000 – 13000 

 > 13000 – 32000 

 > 32000 

7. Teknologi 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari teknologi yang digunakan 

dan tingkatannya, apakah tingkat teknologi sederhana, sedang, 

kompleks. 

Option parameter : 

 Tanpa menggunakan teknologi (pengadaan tanpa 

engineering) 

 Menggunakan teknologi sederhana (hanya 1 poin yang 

diganti proyek) 

 Menggunakan teknologi sedang 

 Menggunakan teknologi kompleks dan canggih 

 Menggunakan teknologi sangat kompleks dan canggih 
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8. Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari keterbatasan ketersediaan 

sumber daya meliputi spesialis atau tenaga ahli dan material langka 

dengan waktu pengadaan relatif lama. 

Option parameter: 

 Normal 

 Sulit 

 Sangat Sulit 

9. Profit 

Tingkat kesulitan proyek tergantung dari gross profit yang dihasilkan 

dari setiap proyek yang akan dikerjakan. Jika presentase gross profit 

yang dihasilkan dalam suatu proyek semakin tinggi, maka proyek 

semakin sulit dalam mengelola sumber daya proyek. 

Option parameter : 

 Gross profit di bawah 7% 

 Gross profit 7% hingga 10% 

 Gross profit di atas 10% hingga 13% 

 Gross profit di atas 13% hingga 15% 

 Gross profit di atas 15% 

 

Tabel 4.16 Parameter, Sub Parameter dan Options Parameter Tingkat 

Kesulitan Proyek 

(Berlanjut) 

NO PARAMETER SUB PARAMETER OPTIONS PARAMENER 

1 Ketidakpastian Risiko 
Kondisi Lokasi Proyek atau 

Area 

a. Green Area 

b. Grey Area 

C. Brown Area 
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2 
Pengalaman Penanganan 

Proyek 

a. Belum pernah melaksanakan proyek 

b. Pernah melaksanakan proyek serupa, 

sub-contractor 

c. Pernah melaksanakan 1 kali, main 

contractor 

d. Pernah melaksanakan 2 - 3 kali, main 

contractor 

e. Pernah melaksanakan ≥ 3 kali, main 

contractor 

3 Lokasi Proyek 

a. Jabodetabek 

b. Jawa 

c. Indonesia Bagian Timur atau Tengah 

d. Indonesia Bagian Barat 

e. Luar negeri 

4 Informasi 

a. Informasi lengkap dan sesuai proses 

bidding 

b. Informasi sesuai hasil survei Tim 

Project 

c. Informasi sesuai hasil survei Tim 

Engineer 

d. Informasi hanya berdasarkan konsep 

e. Informasi sering berubah-ubah 

5 Kompleksitas Sistem yang Terlibat 

a. Melibatkan pembuatan 1 sistem 

b. Melibatkan pembuatan 2 sistem  

c. Melibatkan pembuatan 3 sistem 

d. Melibatkan pembuatan 4 sistem 

e. Melibatkan pembuatan ≥ 5 sistem 
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6 Zona Kerja Vertikal 

a. On-ground 

b. Elevated 

c. Underground 

7 Zona Kerja Horizontal 

a. Melibatkan ≤ 5 stasiun 

b. Melibatkan 6 – 10 stasiun 

c. Melibatkan 11 – 15 stasiun 

d. Melibatkan 16 – 20 stasiun 

e. Melibatkan > 20 stasiun / ≥ 1 lokasi 

proyek 

8 

Jangka Waktu 

Waktu pengerjaan 

a. Pengerjaan proyek di atas 3 tahun 

b. Pengerjaan proyek di atas 2 – 3 tahun 

c. Pengerjaan proyek di atas 1 – 2 tahun 

d. Pengerjaan proyek selama 6 bulan – 1 

tahun 

e. Pengerjaan proyek di bawah 6 bulan 

9 Mandays 

a. ≤ 1500 

b. > 1500 - 5000 

c. > 5000 - 13000 

d. > 13000 - 32000 

e. > 32000 

10 Teknologi Teknologi 

a. Tanpa menggunakan teknologi 

(pengadaan tanpa engineering) 

b. Menggunakan teknologi sederhana 

(hanya 1 poin yang diganti proyek) 
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c. Menggunakan teknologi sedang 

d. Menggunakan teknologi kompleks dan 

canggih 

e. Menggunakan teknologi sangat 

kompleks dan canggih 

11 
Tingkat Kritikalitas 

Sumber Daya 

Tingkat Kritikalitas Sumber 

Daya 

a. Normal 

b. Sulit 

c. Sangat Sulit 

12 Profit Profit 

a. Gross profit di bawah 7% 

b. Gross profit 7% hingga 10% 

c. Gross profit di atas 10% hingga 13% 

d. Gross profit di atas 13% hingga 15% 

e. Gross profit di atas 15%  

 

(Sumber. Pengolahan forum group discussion) 

 

4.6. Penantuan Nilai Parameter dan Bobot Persentase Tingkat Kesulitan 

Proyek 

Penentuan nilai 1 adalah paling mudah, nilai 2 adalah mudah, nilai 3 

adalah cukup sulit, nilai 4 adalah sulit dan nilai 5 adalah sangat sulit. Pada tingkat 

kesulitan proyek ini dilakukan untuk menentukan poin-poin yang menjadi 

prioritas utama sehingga memiliki nilai yang besar seperti nilai 1 adalah paling 

mudah, nilai 2 adalah mudah, nilai 3 adalah cukup sulit, nilai 4 adalah sulit dan 

nilai 5 adalah sangat sulit. 

Sedangkan untuk bobot persentase digunakan untuk sebagai penetapan 

persentase dari setiap options parameter, bobot persentase harus memiliki nilai 

total 100% yang akan dibagi kedalam 12 options parameter. Nilai persentase 
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yang tertinggi adalah parameter yang sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan proyek.  

Nilai parameter dan bobot persetase tingkat kesulitan proyek yang telah 

ditetapkan adalah : 

1. Nilai Parameter Kondisi Lokasi Proyek atau Area 

 Green Area = 1 

 Grey Area = 2 

 Brown Area = 3 

Bobot persentase kondisi lokasi proyek atau area adalah 11% 

2. Nilai Parameter Pengalaman Penanganan Proyek 

 Belum pernah melaksanakan proyek     = 1 

 Pernah melaksanakan proyek serupa, sub-contractor  = 2 

 Pernah melaksanakan 1 kali, main contractor   = 3  

 Pernah melaksanakan 2 - 3 kali, main contractor   = 4 

 Pernah melaksanakan ≥ 3 kali, main contractor   = 5 

Bobot persentase pengalaman penanganan proyek adalah 7% 

3. Nilai Parameter Lokasi Proyek 

 Jabodetabek    = 1 

 Jawa     = 2 

 Indonesia Bagian Timur atau Tengah = 3 

 Indonesia Bagian Barat  = 4 

 Luar negeri    = 5 

Bobot persentase lokasi proyek adalah 5% 

4. Nilai Parameter Informasi 

 Informasi lengkap dan sesuai proses bidding  = 1 

 Informasi sesuai hasil survei tim project  = 2 

 Informasi sesuai hasil survei tim engineer  = 3 

 Informasi hanya berdasarkan konsep   = 4 

 Informasi sering berubah-ubah   = 5 
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Bobot persentase informasi adalah 6% 

5. Nilai Parameter Sistem yang Terlibat 

 Melibatkan pembuatan 1 sistem = 1 

 Melibatkan pembuatan 2 sistem = 2  

 Melibatkan pembuatan 3 sistem = 3 

 Melibatkan pembuatan 4 sistem = 4 

 Melibatkan pembuatan ≥ 5 sistem = 5 

Bobot persentase sistem yang terlibat adalah 12% 

6. Nilai Parameter Zona Kerja Vertikal 

 On-ground = 1 

 Elevated = 3 

 Underground = 5 

Bobot persentase zona kerja vertikal adalah 7% 

7. Nilai Parameter Zona Kerja Horizontal 

 Melibatkan ≤ 5 stasiun    = 1 

 Melibatkan 6 – 10 stasiun    = 2 

 Melibatkan 11 – 15 stasiun    = 3 

 Melibatkan 16 – 20 stasiun    = 4 

 Melibatkan > 20 stasiun atau  ≥ 1 lokasi proyek = 5 

Bobot persentase zona kerja horizontal adalah 6% 

8. Nilai Parameter Waktu pengerjaan 

 Pengerjaan proyek di bawah 6 bulan   = 1 

 Pengerjaan proyek selama 6 bulan – 1 tahun  = 2 

 Pengerjaan proyek di atas 1 – 2 tahun  = 3 

 Pengerjaan proyek di atas 2 – 3 tahun  = 4 

 Pengerjaan proyek di atas 3 tahun   = 5 

Bobot persentase waktu pengerjaan adalah 10% 

9. Nilai Parameter Mandays 

 ≤ 1500   = 1 
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 > 1500 – 5000  = 2 

 > 5000 – 13000 = 3 

 > 13000 – 32000 = 4 

 > 32000  = 5 

Bobot persentase mandays adalah 8% 

10. Nilai Parameter Teknologi 

 Tanpa menggunakan teknologi (pengadaan tanpa engineering)  = 

1 

 Menggunakan teknologi sederhana (hanya 1 poin yang diganti 

proyek)       = 2 

 Menggunakan teknologi sedang    = 3 

 Menggunakan teknologi kompleks dan canggih  = 4 

 Menggunakan teknologi sangat kompleks dan canggih = 5 

Bobot persentase teknologi adalah 13% 

11. Nilai Parameter Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 

 Normal = 1 

 Sulit  = 3 

 Sangat Sulit = 4 

Bobot persentase tingkat kritikalitas sumber daya adalah 8% 

12. Nilai Parameter Profit 

 Gross profit di bawah 7%   = 1 

 Gross profit 7% hingga 10%   = 2 

 Gross profit di atas 10% hingga 13%  = 3 

 Gross profit di atas 13% hingga 15%  = 4 

 Gross profit di atas 15%   = 5 

Bobot persentase profit adalah 7% 
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Tabel 4.17 Parameter Tingkat Kesulitan Proyek 

NO PARAMETER 
SUB 

PARAMETER 

OPTIONS 

PARAMENER 

NILAI 

PARAMENETER 

BOBOT 

PERSENTASE 

1 

Ketidakpastian 

Risiko 

Kondisi Lokasi 

Proyek atau Area 

a. Green Area 1 

11% b. Grey Area 3 

C. Brown Area 5 

2 

Pengalaman 

Penanganan 

Proyek 

a. Belum pernah 

melaksanakan proyek 
1 

7% 

b. Pernah melaksanakan 

proyek serupa, sub-

contractor 

2 

c. Pernah melaksanakan 1 

kali, main contractor 
3 

d. Pernah melaksanakan 2 

- 3 kali, main contractor 
4 

e. Pernah melaksanakan ≥ 

3 kali, main contractor 
5 

3 Lokasi Proyek 

a. Jabodetabek 1 

5% 

b. Jawa 2 

c. Indonesia Bagian Timur 

atau Tengah 
3 

d. Indonesia Bagian Barat 4 

e. Luar negeri 5 

4 Informasi 

a. Informasi lengkap dan 

sesuai proses bidding 
1 

6% 

b. Informasi sesuai hasil 

survei Tim Project 
2 

c. Informasi sesuai hasil 

survei Tim Engineer 
3 

d. Informasi hanya 

berdasarkan konsep 
4 

e. Informasi sering 

berubah-ubah 
5 
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5 

Kompleksitas 

Sistem yang 

Terlibat 

a. Melibatkan pembuatan 1 

sistem 
1 

12% 

b. Melibatkan pembuatan 

2 sistem  
2 

c. Melibatkan pembuatan 3 

sistem 
3 

d. Melibatkan pembuatan 

4 sistem 
4 

e. Melibatkan pembuatan 

≥ 5 sistem 
5 

6 
Zona Kerja 

Vertikal 

a. On-ground 1 

7% b. Elevated 3 

c. Underground 5 

7 
Zona Kerja 

Horizontal 

a. Melibatkan ≤ 5 stasiun 1 

6% 

b. Melibatkan 6 – 10 

stasiun 
2 

c. Melibatkan 11 – 15 

stasiun 
3 

d. Melibatkan 16 – 20 

stasiun 
4 

e. Melibatkan > 20 stasiun 

/ ≥ 1 lokasi proyek 
5 

8 Jangka Waktu 
Waktu 

pengerjaan 

a. Pengerjaan proyek di 

atas 3 tahun 
1 

10% 

b. Pengerjaan proyek di 

atas 2 – 3 tahun 
2 

c. Pengerjaan proyek di 

atas 1 – 2 tahun 
3 

d. Pengerjaan proyek 

selama 6 bulan – 1 tahun 
4 

e. Pengerjaan proyek di 

bawah 6 bulan 
5 
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9 Mandays 

a. ≤ 1500 1 

8% 

b. > 1500 - 5000 2 

c. > 5000 - 13000 3 

d. > 13000 - 32000 4 

e. > 32000 5 

10 Teknologi Teknologi 

a. Tanpa menggunakan 

teknologi (pengadaan 

tanpa engineering) 

1 

13% 

b. Menggunakan teknologi 

sederhana (hanya 1 poin 

yang diganti proyek) 

2 

c. Menggunakan teknologi 

sedang 
3 

d. Menggunakan teknologi 

kompleks dan canggih 
4 

e. Menggunakan teknologi 

sangat kompleks dan 

canggih 

5 

11 

Tingkat 

Kritikalitas 

Sumber Daya 

Tingkat 

Kritikalitas 

Sumber Daya 

a. Normal 1 

8% 
b. Sulit 3 

c. Sangat Sulit 5 

12 Profit Profit 

a. Gross profit di bawah 

7% 
1 

7% 

b. Gross profit 7% hingga 

10% 
2 

c. Gross profit di atas 10% 

hingga 13% 
3 

d. Gross profit di atas 13% 

hingga 15% 
4 

e. Gross profit di atas 15%  5 

(Sumber. Berdasarkan Pengolahan) 
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4.7. Penilaian Tingkat Kesulitan Proyek 

Penilaian tingkat kesulitan proyek dibagi menjadi dua bagian, pertama 

penilaian berdasarkan jadwal proyek dengan skema pengerjaan seri dan kedua 

penilaian berdasarkan jadwal proyek dengan skema pararel. Untuk skema pararel 

dibagian menjadi tiga bagian yaitu pengerjaan proyek pararel dengan dua stasiun, 

pengerjaan proyek pararel dengan tiga stasiun dan pengerjaan proyek pararel 

dengan empat stasiun. Untuk pengerjaan proyek pararel hanya dilakukan sampai 

dengan empat stasiun yang dikerjaan dalam bersamaan, hal ini dikarenakan 

sesuai dengan history perusahaan yang mengerjakan proyek secara pararel 

maksimal hannya empat stasiun. 

 

4.8 Perhitungan Manpower Planning Berdasarkan Jadwal dan Kelas 

Proyek 

Berdasarkan hasil dari forum group discussion (FGD) bersama 

management  PT XYZ, perhitungan manpower planning ditetapkan berdasarkan 

jawal pengerjaan proyek yang mana penjadwal dibagi menjadi 2 yaitu jadwal 

pengerjaan proyek secara seri dan jadwal pengerjaan proyek secara pararel. 

Untuk jadwal pengerjaan proyek secara pararel dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

jadwal pengerjaan proyek pararel dengan 2 stasiun, jadwal pengerjaan proyek 

pararel dengan 3 stasiun dan jadwal pengerjaan proyek pararel dengan 4 stasiun. 

Jadwal proyek pararel dibagi menjadi 3 bagian yaitu jawal pengerjaan 

proyek pararel dengan 2 stasiun, jadwal pengerjaan proyek pararel dengan 3 

stasiun dan jadwal pengerjaan proyek pararel dengan 4 stasiun. Pada jawal 

pengerjaan proyek pararel memiliki kelas proyek berdasarkan nilai interval 

dimana kelas 1 adalah proyek paling mudah, kelas 2 adalah proyek mudah, kelas 

3 adalah proyek yang cukup sulit, kelas 4 adalah proyek yang sulit dan kelas 5 

adalah proyek yang sangat sulit. Setiap kelas memiliki beban manpower yang 

berbeda yang dihitung berdasarkan history perusahan dalam mengerjakan setiap 

proyek. 
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4.8.1 Pengerjan Proyek dengan Jadwal Seri 

Berdasarkan hasil analisa dari history perusahaan, pengerjaan proyek seri 

dari setiap proyek yang dikerjakan memiliki beban yang sama dan cenderung 

tidak ada penambahan manpower pada setiap proyek dengan jadwal seri, maka 

dari itu untuk proyek dengan penjadwalan seri tetap dengan jumlah 19 orang 

dengan rician 1 orang project manager, 1 orang site manager, 1 orang supervisor 

teknisi, 7 orang teknisi, 1 HCGA officer, 1 orang admin proyek, 1 orang quality 

control instalasi, 1 orang bagian gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang 

installation engineering, 1 orang drafter, 1 orang HSE officer dan 1 orang safety 

man. Hal ini dikarenakan : 

o Project Manager 

Jumlah project manager pada jadwal seri yaitu 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 

lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager pada jadwal seri yaitu 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas 

pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi 

ke-2 setelah project manager pada struktur organisasi proyek 

dimana job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung 
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jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek 

sehingga proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-

aturan yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target 

waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari 

itu site manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan 

dapat diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada 

project manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering pada jadwal seri yaitu 1 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi chief engineering 

memiliki tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah 

jabatan tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level 

dengan site manager pada struktur organisasi proyek dimana job 

desc untuk chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap 

kelancaran aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek 

teknis (engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim 

designer, implementasi, system assurance,  test & commisioning, 

serta serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini 

tidak hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih 

dari 1 karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek 

yang mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 

pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek seri ini hanya 

mengerjakan 1 stasiun dimana sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) bahwa 1 orang chief engineering dapat bekerja 

untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 
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o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek seri ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan 1 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang site 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi pada jadwal seri yaitu 1 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi 

memiliki tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang 

dilakukan seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan 

jadwal pararel memiliki 1 stasiun maka hanya dibutuhkan 1 orang 

supervisor teknisi untuk melakukan pengawasan. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi pada jadwal seri yaitu 7 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 
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laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada penjadwalan 

seri memiliki jumlah teknisi 7 orang karena untuk teknisi dibagi 

menjadi 2 yaitu teknisi indoor sebanyak 3 orang dan teknisi 

outdoor sebnayak 3 orang. Sedangkan 1 orang bertugas untuk 

monitoring pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika 

ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal seri  ini 

hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer dikarenakan biasanya 

jarak antar stasiun yang dekat dengan office proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 
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manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal seri ini hanya membutuhkan 1 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 1 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

project ini memiliki jumlah quality control instalasi 1 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk quality control instalasi adalah yang menentukan apakah 

sistem atau perangkat dapat digunakan dengan baik atau tidak 

sehingga harus terfokus terhadap quality control instalasi pada 1 

stasiun. 

o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 
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sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 

level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 
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pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.18 Manpower Planning Jadwal Seri 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19   

                      (Sumber. Pengolahan Data) 

 

4.8.2   Pengerjaan Proyek Pararel dengan 2 Stasiun 

Berdasarkan hasil analisa dari history perusahaan, pengerjaan proyek 

pararel 2 stasiun memiliki jumlah manpower yang berbeda pada setiap kelas 

proyek, hal ini dikarenakan faktor dari penilaian parameter yang berdasarkan dari 

beban pekerjaan dari setiap proyek yang ditangani oleh perusahaan yang 

berbeda-beda. Jumlah manpower pada pengerjaan proyek pararel dengan 2 

stasiun berdasarkan kelas yaitu : 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 1 

Pada manpower jadwal pararel 2 stasiun kelas 1 memiliki jumlah 31 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 2 

orang supervisor teknisi, 15 orang Teknisi, 1 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 2 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation engineering, 2 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 2 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal seri, dimana untuk proyek dengan jadwal seri hanya 

memiliki manpower sebanyak 19 orang dan sedangkan untuk jadwal 

pararel kelas 1 memiliki jumlah manpower sebanyak 31 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk proyek pararel dengan kelas 1 memiliki tingkat 

kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal seri. Dari 31 orang 

yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan kelas 1 ini memiliki 

pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian yang terlibat 

dalam manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 

lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 
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o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 

pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 
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mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 

stasiun dimana sesuai dengan forum group discussion (FGD) 

bahwa 1 orang site engineering dapat bekerja untuk 1 sampai 

dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 2 stasiun maka dibutuhkan 2 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 15 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 
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masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah teknisi 14 orang 

karena untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 7 orang dan teknisi outdoor sebnayak 7 orang. 

Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring pekerjaan secara 

keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

2 stasiun kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang dekat dengan office 

proyek. 
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o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 2 stasiun kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 2 stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah quality 

control instalasi 2 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 

o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 
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melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 

level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 
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hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.19 Manpower Planning Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 1 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 15 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 31   

    (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 2 Stasiun kelas 2 

Pada manpower jadwal pararel 2 stasiun kelas 2 memiliki jumlah 35 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 2 

orang supervisor teknisi, 19 orang Teknisi, 1 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 2 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation engineering, 2 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 2 orang safety man.  

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel kelas 1, dimana untuk proyek dengan jadwal 

pararel kelas 1 hanya memiliki manpower sebanyak 31 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 2 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 35 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 1 hanya ada 15 orang sedangkan teknisi kelas 2 ada 19 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel dengan kelas 2 memiliki tingkat 

kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel kelas 1. 

Dari 35 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan kelas 2 

ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian 

yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 



83 
 

 
 

lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 2 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 

stasiun dimana sesuai dengan forum group discussion (FGD) 

bahwa 1 orang site engineering dapat bekerja untuk 1 sampai 

dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 2 stasiun maka dibutuhkan 2 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 19 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah teknisi sebanyak 

19 orang karena untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi 

indoor sebanyak 9 orang dan teknisi outdoor sebnayak 9 orang. 

Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring pekerjaan secara 

keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

2 stasiun kelas 2 ini hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer 
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dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang dekat dengan office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 2 stasiun kelas 2 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 2 stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah quality 

control instalasi sebanyak 2 orang dimana 1 orang hanya dapat 

mengerjakan 1 stasiun karena posisi untuk quality control 

instalasi adalah yang menentukan apakah sistem atau perangkat 

dapat digunakan dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus 

terhadap quality control instalasi pada 1 stasiun. 

 

 



87 
 

 
 

o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 



88 
 

 
 

level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.20 Manpower Planning Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 2 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 19 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 35   

                    (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 2 Stasiun kelas  3 

Pada manpower jadwal pararel 2 stasiun kelas 3 memiliki jumlah 39 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 2 

orang supervisor teknisi, 23 orang Teknisi, 1 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 2 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation engineering, 2 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 2 orang safety man.  

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel kelas 2, dimana untuk proyek dengan jadwal 

pararel kelas 2 hanya memiliki manpower sebanyak 35 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 3 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 39 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 2 hanya ada 19 orang sedangkan teknisi kelas 3 ada 23 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel dengan kelas 3 memiliki tingkat 

kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel kelas 2. 

Dari 39 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan kelas 3 

ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian 

yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 3 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 

stasiun dimana sesuai dengan forum group discussion (FGD) 

bahwa 1 orang site engineering dapat bekerja untuk 1 sampai 

dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 2 stasiun maka dibutuhkan 2 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 23 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah teknisi sebanyak 

23 orang karena untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi 

indoor sebanyak 11 orang dan teknisi outdoor sebnayak 11 orang. 

Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring pekerjaan secara 

keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

2 stasiun kelas 3 ini hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer 
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dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang dekat dengan office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 2 stasiun kelas 3 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 2 stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah quality 

control instalasi sebanyak 2 orang dimana 1 orang hanya dapat 

mengerjakan 1 stasiun karena posisi untuk quality control 

instalasi adalah yang menentukan apakah sistem atau perangkat 

dapat digunakan dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus 

terhadap quality control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.21 Manpower Planning Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 3 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 23 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 39   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 2 Stasiun kelas 4 

Pada manpower jadwal pararel 2 stasiun kelas 4 memiliki jumlah 43 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 2 

orang supervisor teknisi, 27 orang Teknisi, 1 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 2 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation engineering, 2 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 2 orang safety man.  

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel kelas 3, dimana untuk proyek dengan jadwal 

pararel kelas 3 hanya memiliki manpower sebanyak 39 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 4 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 43 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 3 hanya ada 23 orang sedangkan teknisi kelas 4 ada 27 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel dengan kelas 4 memiliki tingkat 

kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel kelas 3. 

Dari 43 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan kelas 4 

ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian 

yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 4 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 

stasiun dimana sesuai dengan forum group discussion (FGD) 

bahwa 1 orang site engineering dapat bekerja untuk 1 sampai 

dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 2 stasiun maka dibutuhkan 2 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 27 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah teknisi sebanyak 

27 orang karena untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi 

indoor sebanyak 13 orang dan teknisi outdoor sebnayak 13 orang. 

Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring pekerjaan secara 

keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

2 stasiun kelas 4 ini hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer 
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dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang dekat dengan office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 2 stasiun kelas 4 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 2 stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah quality 

control instalasi sebanyak 2 orang dimana 1 orang hanya dapat 

mengerjakan 1 stasiun karena posisi untuk quality control 

instalasi adalah yang menentukan apakah sistem atau perangkat 

dapat digunakan dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus 

terhadap quality control instalasi pada 1 stasiun. 

o Gudang 
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Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 

level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 
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tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.22 Manpower Planning Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 4 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 27 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 43   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 2 Stasiun kelas 5 

Pada manpower jadwal pararel 2 stasiun kelas 5 memiliki jumlah 47 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 2 

orang supervisor teknisi, 31 orang Teknisi, 1 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 2 orang quality control Instalasi, 1 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 1 orang installation engineering, 2 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 2 orang safety man.  

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel kelas 4, dimana untuk proyek dengan jadwal 

pararel kelas 4 hanya memiliki manpower sebanyak 43 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 5 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 47 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 4 hanya ada 27orang sedangkan teknisi kelas 4 ada 31 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel dengan kelas 5 memiliki tingkat 

kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel kelas 4. 

Dari 47 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan kelas 5 

ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian 

yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 5 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

membutuhkan 1 orang site engineering karena pada pengerjaan 

proyek ini hanya mengerjakan pengerjaan dengan pararel 2 

stasiun dimana sesuai dengan forum group discussion (FGD) 

bahwa 1 orang site engineering dapat bekerja untuk 1 sampai 

dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 2 stasiun maka dibutuhkan 2 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 31 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah teknisi sebanyak 

31 orang karena untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi 

indoor sebanyak 15 orang dan teknisi outdoor sebnayak 15 orang. 

Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring pekerjaan secara 

keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi yang kesulitan. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

2 stasiun kelas 5 ini hanya membutuhkan 1 orang HCGA officer 
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dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang dekat dengan office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 2 stasiun kelas 5 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 2 stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah quality 

control instalasi sebanyak 2 orang dimana 1 orang hanya dapat 

mengerjakan 1 stasiun karena posisi untuk quality control 

instalasi adalah yang menentukan apakah sistem atau perangkat 

dapat digunakan dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus 

terhadap quality control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 20 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 2 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah drafter 2 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 2 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.23Manpower Planning Jadwal Pararel 2 Stasiun Kelas 5 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 31 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 47   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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4.8.3   Pengerjaan Proyek Pararel dengan 3 Stasiun 

Berdasarkan hasil analisa dari history perusahaan, pengerjaan proyek 

pararel 3 stasiun memiliki jumlah manpower yang berbeda pada setiap kelas 

proyek, hal ini dikarenakan faktor dari penilaian parameter yang berdasarkan dari 

beban pekerjaan dari setiap proyek yang ditangani oleh perusahaan yang 

berbeda-beda. Jumlah manpower pada pengerjaan proyek pararel dengan 3 

stasiun berdasarkan kelas yaitu: 

 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 1 

Pada manpower jadwal pararel 3 stasiun kelas 1 memiliki jumlah 45 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 3 

orang supervisor teknisi, 22 orang Teknisi, 2 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 3 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 3 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 3 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 2 stasiun. Dari 45 orang yang telah di setting untuk 

jadwal proyek dengan jadwal pararel 3 stasiun kelas 1 ini memiliki 

pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian yang terlibat 

dalam manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 
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pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 

lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 
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mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 

pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 3 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 3 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 3 stasiun maka dibutuhkan 3 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 22 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah teknisi 22 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 7 orang dan teknisi outdoor sebnayak 7 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 3 stasiun 

adalah sebanyak 22 orang 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 
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dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

3 stasiun kelas 1 ini hanya membutuhkan 2 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 3 stasiun kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 3 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 3 stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah quality 

control instalasi 3 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 



115 
 

 
 

o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah drafter 3 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 3 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.24 Manpower Planning Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 1 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 22 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 45   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 2 

Pada manpower jadwal pararel 3 stasiun kelas 2 memiliki jumlah 51 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 3 

orang supervisor teknisi, 28 orang Teknisi, 2 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 3 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 3 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 3 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 3 stasiun kelas 1, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 1 hanya memiliki manpower sebanyak 45 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 2 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 51 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 1 hanya ada 22orang sedangkan teknisi kelas 2 ada 28 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 3 stasiun kelas 2 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 1. Dari 51 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 2 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 2 ini hanya 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 3 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 3 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 3 stasiun maka dibutuhkan 3 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 28 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah teknisi 28 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 9 orang dan teknisi outdoor sebnayak 9 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 3 stasiun 

adalah sebanyak 28 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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3 stasiun kelas 2 ini hanya membutuhkan 2 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 3 stasiun kelas 2 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 3 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 3 stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah quality 

control instalasi 3 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah drafter 3 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 3 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.25 Manpower Planning Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 2 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 28 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 51   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 3 

Pada manpower jadwal pararel 3 stasiun kelas 3 memiliki jumlah 57 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 3 

orang supervisor teknisi, 34 orang Teknisi, 2 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 3 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 3 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 3 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 3 stasiun kelas 2, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 2 hanya memiliki manpower sebanyak 51 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 3 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 57 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 2 hanya ada 28 orang sedangkan teknisi kelas 3 ada 34 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 3 stasiun kelas 3 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 2. Dari 57 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 3 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 3 ini hanya 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 3 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 3 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 3 stasiun maka dibutuhkan 3 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 34 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah teknisi 34 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 11 orang dan teknisi outdoor sebnayak 11 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 3 stasiun 

adalah sebanyak 34 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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3 stasiun kelas 3 ini hanya membutuhkan 2 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 3 stasiun kelas 3 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 3 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 3 stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah quality 

control instalasi 3 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah drafter 3 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 3 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.26 Manpower Planning Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 3 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 34 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 57   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 4 

Pada manpower jadwal pararel 3 stasiun kelas 4 memiliki jumlah 63 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 3 

orang supervisor teknisi, 40 orang Teknisi, 2 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 3 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 3 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 3 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 3 stasiun kelas 3, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 3 hanya memiliki manpower sebanyak 57 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 4 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 63 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 3 hanya ada 34 orang sedangkan teknisi kelas 4 ada 40 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 3 stasiun kelas 4 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 3. Dari 63 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 4 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 4 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 3 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 3 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 3 stasiun maka dibutuhkan 3 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 40 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah teknisi 34 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 13 orang dan teknisi outdoor sebnayak 13 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 3 stasiun 

adalah sebanyak 40 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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3 stasiun kelas 4 ini hanya membutuhkan 2 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 3 stasiun kelas 4 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 3 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 3 stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah quality 

control instalasi 3 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah drafter 3 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 3 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.27 Manpower Planning Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 4 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 34 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 57   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 5 

Pada manpower jadwal pararel 3 stasiun kelas 5 memiliki jumlah 69 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 3 

orang supervisor teknisi, 46 orang Teknisi, 2 orang HCGA officer, 1 

orang Admin Proyek, 3 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 1 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 3 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 3 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 3 stasiun kelas 4, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 4 hanya memiliki manpower sebanyak 63 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 5 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 69 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 4 hanya ada 40 orang sedangkan teknisi kelas 5 ada 46 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 3 stasiun kelas 5 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 4. Dari 69 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 5 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 1 ini hanya membutuhkan 1 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 5 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 3 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 3 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 3 stasiun maka dibutuhkan 3 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 46 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah teknisi 34 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 15 orang dan teknisi outdoor sebnayak 15 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 3 stasiun 

adalah sebanyak 46 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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3 stasiun kelas 5 ini hanya membutuhkan 2 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 1 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Maka 

dari itu menurut hasil dari forum group discussion (FGD) untuk 

proyek jadwal pararel 3 stasiun kelas 5 ini hanya membutuhkan 1 

orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 3 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 3 stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah quality 

control instalasi 3 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada 1 stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 3 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah drafter 3 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 3 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 3 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.28 Manpower Planning Jadwal Pararel 3 Stasiun Kelas 5 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 34 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 57   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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4.8.4   Pengerjaan Proyek Pararel dengan 4 Stasiun 

Berdasarkan hasil analisa dari history perusahaan, pengerjaan proyek 

pararel 4 stasiun memiliki jumlah manpower yang berbeda pada setiap kelas 

proyek, hal ini dikarenakan faktor dari penilaian parameter yang berdasarkan dari 

beban pekerjaan dari setiap proyek yang ditangani oleh perusahaan yang 

berbeda-beda. Jumlah manpower pada pengerjaan proyek pararel dengan 4 

stasiun berdasarkan kelas yaitu : 

 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 1 

Pada manpower jadwal pararel 4 stasiun kelas 1 memiliki jumlah 59 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 4 

orang supervisor teknisi, 29 orang Teknisi, 3 orang HCGA officer, 2 

orang Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 2 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 4 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 4 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 3 stasiun. Dari 59 orang yang telah di setting untuk 

jadwal proyek dengan jadwal pararel 4 stasiun kelas 1 ini memiliki 

pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap bagian yang terlibat 

dalam manpower planning untuk proyek, yaitu : 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 
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pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 

lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 
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mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 

pengerjaan proyek kelas 1 ini membutuhkan 2 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 1 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 4 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 4 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 4 stasiun maka dibutuhkan 4 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 29 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 
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bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 

dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah teknisi 29 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 7 orang dan teknisi outdoor sebnayak 7 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 4 stasiun 

adalah sebanyak 29 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 3 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 
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dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 

4 stasiun kelas 1 ini membutuhkan 3 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Hasil 

dari forum group discussion (FGD) dikarenakan ruanglingkup 

proyek yang cukup luas dan kompleks maka untuk proyek jadwal 

pararel 4 stasiun kelas 1 ini membutuhkan 2 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 4 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 4 stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah quality 

control instalasi 4 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada satu stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 1 memiliki jumlah drafter 4 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 



151 
 

 
 

level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 4 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.29 Manpower Planning Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 1 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 29 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 3 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 2 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 4 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 4 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 59   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 2 

Pada manpower jadwal pararel 4 stasiun kelas 2 memiliki jumlah 67 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 4 

orang supervisor teknisi, 37 orang Teknisi, 3 orang HCGA officer, 2 

orang Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 2 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 4 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 4 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 4 stasiun kelas 1, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 1 hanya memiliki manpower sebanyak 59 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 2 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 67 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 1 hanya ada 29 orang sedangkan teknisi kelas 2 ada 37 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 4 stasiun kelas 2 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 1. Dari 67 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 2 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 2 ini membutuhkan 2 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 2 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 4 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 4 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 4 stasiun maka dibutuhkan 4 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 37 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah teknisi 37 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 9 orang dan teknisi outdoor sebnayak 9 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 4 stasiun 

adalah sebanyak 37 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 3 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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4 stasiun kelas 2 ini membutuhkan 3 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Hasil 

dari forum group discussion (FGD) dikarenakan ruanglingkup 

proyek yang cukup luas dan kompleks maka untuk proyek jadwal 

pararel 4 stasiun kelas 2 ini membutuhkan 2 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 4 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 4 stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah quality 

control instalasi 4 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada satu stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 2 memiliki jumlah drafter 4 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 4 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.30 Manpower Planning Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 2 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 37 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 3 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 2 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 4 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 4 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 67   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 3 

Pada manpower jadwal pararel 4 stasiun kelas 3 memiliki jumlah 75 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 4 

orang supervisor teknisi, 45 orang Teknisi, 3 orang HCGA officer, 2 

orang Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 2 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 4 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 4 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 4 stasiun kelas 2, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 2 hanya memiliki manpower sebanyak 67 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 3 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 75 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 2 hanya ada 37 orang sedangkan teknisi kelas 3 ada 45 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 4 stasiun kelas 3 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 2. Dari 75 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 3 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 



161 
 

 
 

pengerjaan proyek kelas 3 ini membutuhkan 2 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 3 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 4 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 4 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 4 stasiun maka dibutuhkan 4 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 45 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah teknisi 45 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 11 orang dan teknisi outdoor sebnayak 11 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 4 stasiun 

adalah sebanyak 45 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 3 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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4 stasiun kelas 3 ini membutuhkan 3 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Hasil 

dari forum group discussion (FGD) dikarenakan ruanglingkup 

proyek yang cukup luas dan kompleks maka untuk proyek jadwal 

pararel 4 stasiun kelas 3 ini membutuhkan 2 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 4 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 4 stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah quality 

control instalasi 4 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada satu stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 3 memiliki jumlah drafter 4 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 4 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.31 Manpower Planning Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 3 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 45 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 3 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 2 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 4 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 4 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 75   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 4 

Pada manpower jadwal pararel 4 stasiun kelas 4 memiliki jumlah 83 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 4 

orang supervisor teknisi, 53 orang Teknisi, 3 orang HCGA officer, 2 

orang Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 2 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 4 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 4 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 4 stasiun kelas 3, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 3 hanya memiliki manpower sebanyak 75 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 4 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 83 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 3 hanya ada 45 orang sedangkan teknisi kelas 4 ada 53 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 4 stasiun kelas 4 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 3. Dari 83 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 4 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 4 ini membutuhkan 2 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 4 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 4 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 4 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 4 stasiun maka dibutuhkan 4 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 53 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah teknisi 53 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 13 orang dan teknisi outdoor sebnayak 13 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 4 stasiun 

adalah sebanyak 53 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 3 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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4 stasiun kelas 4 ini membutuhkan 3 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Hasil 

dari forum group discussion (FGD) dikarenakan ruanglingkup 

proyek yang cukup luas dan kompleks maka untuk proyek jadwal 

pararel 4 stasiun kelas 4 ini membutuhkan 2 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 4 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 4 stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah quality 

control instalasi 4 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada satu stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 4 memiliki jumlah drafter 4 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 4 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.32 Manpower Planning Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 4 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 53 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 3 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 2 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 4 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 4 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 83   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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 Jumlah Manpower Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 5 

Pada manpower jadwal pararel 4 stasiun kelas 4 memiliki jumlah 91 

orang dengan rincian 1 orang project manager, 1 orang site manager, 4 

orang supervisor teknisi, 61 orang Teknisi, 3 orang HCGA officer, 2 

orang Admin Proyek, 4 orang quality control Instalasi, 2 orang bagian 

gudang, 2 orang chief engineering, 2 orang installation engineering, 4 

orang drafter, 1 orang HSE officer dan 4 orang safety man. 

Jumlah ini memiliki perbedaan dari jumlah manpower dari proyek 

dengan jadwal pararel 4 stasiun kelas 4, dimana untuk proyek dengan 

jadwal pararel kelas 4 hanya memiliki manpower sebanyak 83 orang dan 

sedangkan untuk jadwal pararel kelas 5 memiliki jumlah manpower 

sebanyak 91 orang. Perbedaan hanya ada pada jumlah teknisi, untuk 

teknisi kelas 4 hanya ada 53 orang sedangkan teknisi kelas 5 ada 61 orang, 

hal ini dikarenakan untuk proyek pararel 4 stasiun kelas 5 memiliki 

tingkat kesulitan beban kerjanya diatas proyek dengan jadwal pararel 

kelas 4. Dari 91 orang yang telah di setting untuk jadwal proyek dengan 

kelas 5 ini memiliki pertimbangan lain yang telah disepakati oleh setiap 

bagian yang terlibat dalam penentuan manpower planning untuk proyek, 

yaitu: 

o Project Manager 

Jumlah project manager yaitu sebanyak 1 orang. Hal ini 

dikarenakan untuk project manager adalah jabatan tertinggi dari 

struktur organisasi proyek yang memiliki tanggung jawab dalam 

merencanakan, menjalankan dan memastikan bahwa proyek 

(sesuai dengan kelas proyek) selesai tepat waktu, sesuai dengan 

anggaran dan standard kualitas serta spesifikasi yg dipersyaratkan 

dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, koordinasi 

dan supervisi serta membuat pelaporan terkait kemajuan proyek 

dan mengantisipasi permasalahan yg mungkin timbul dalam 

pelaksanaan proyek. Maka dari itu project manager tidak boleh 
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lebih dari 1 orang agar keputusan dapat diambil dengan tepat dan 

akurat terkait proyek yang ditangani. 

o Site Manager 

Jumlah Site Manager yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi site manager memiliki tugas pekerjaan 

yang penting karena posisi ini adalah jabatan tertinggi ke-2 

setelah project manager pada struktur organisasi proyek dimana 

job desc untuk site manager ini adalah dapat bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan dan pengawasan aktifitas proyek sehingga 

proyek dapat berjalan lancar dengan memenuhi aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu 

yang sudah ditentukan dalam kontrak proyek. Maka dari itu site 

manager tidak boleh lebih dari 1 orang agar keputusan dapat 

diambil dengan tepat dan akurat untuk dilaporkan kepada project 

manager. 

o Chief Engineering 

Jumlah chief engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi chief engineering memiliki 

tugas pekerjaan yang penting karena posisi ini adalah jabatan 

tertinggi ke-2 setelah project manager dan satu level dengan site 

manager pada struktur organisasi proyek dimana job desc untuk 

chief engineer adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

aktifitas proyek yang berhubungan dengan aspek teknis 

(engineering) mencakup desain yang sudah dibuat tim designer, 

implementasi, system assurance,  test & commisioning, serta 

serah terima sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam kontrak proyek. Posisi ini tidak 

hanya memiliki 1 orang chief engineering tetapi bisa lebih dari 1 

karena posisi ini ditentukan oleh tingkat keslutian proyek yang 

mana semakin sulit maka akan semakin banyak. Untuk 
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pengerjaan proyek kelas 5 ini membutuhkan 2 orang chief 

engineering karena pada pengerjaan proyek kelas 5 ini 

mengerjakan pengerjaan dengan pararel 4 stasiun dimana sesuai 

dengan forum group discussion (FGD) bahwa 1 orang chief 

engineering dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 3 stasiun. 

o Site Engineering 

Jumlah site engineering yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi site engineering berada dibawah 

chief engineering dimana site engineering membantu untuk 

melakukan implementasi, system assurance,  test & 

commisioning. Posisi ini tidak hanya memiliki 1 orang site 

engineering tetapi bisa lebih dari 1 karena posisi ini ditentukan 

oleh tingkat keslutian proyek yang mana semakin sulit maka akan 

semakin banyak. Untuk pengerjaan proyek ini membutuhkan 2 

orang site engineering karena pada pengerjaan proyek ini 

pengerjaannya pararel 4 stasiun dimana sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) bahwa 1 orang site engineering hanya 

dapat bekerja untuk 1 sampai dengan 2 stasiun. 

o Supervisor Teknisi 

Jumlah supervisor teknisi yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi supervisor teknisi memiliki 

tugas pekerjaan untuk dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan dan pengawasan dari pekerjaan yang dilakukan 

seluruh teknisi yang berada diproyek, dikarenakan jadwal pararel 

memiliki 4 stasiun maka dibutuhkan 4 orang supervisor teknisi 

untuk melakukan pengawasan pada masing-masing stasiun. 

o Teknisi 

Jumlah teknisi yaitu sebanyak 61 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi teknisi memiliki tugas pekerjaan untuk 

bertanggungjawab terhadap aktifitas proses instalasi peralatan 
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dan pengetesan (individual test), sesuai dengan lingkupnya 

masing–masing, melaksanakan jadwal instalasi, terkait dengan 

jadwal proyek-proyek yang sedang berjalan, melaksanakan 

instalasi sesuai dengan standar dan prosedur keselamatan kerja, 

melakukan instalasi sesuai dengan as built drawing, membuat 

laporan hasil instalasi meliputi proses instalasi, material, hasil 

instalasi dan kendala instalasi. Berdasarkan kajian untuk 

mengetahui beban kerja dari teknisi ini tidak dapat dilakukan 

dengan cara workload analysis karena untuk posisi ini tidak dapat 

diukur waktu produktif dan performance ratting dari setiap 

instalasi yang dilakukan. Hal ini berkaitan juga dengan antar 

divisi yang mana teknisi bisa bekerja jika as built drawing yang 

telah diberikan sudah sesuai dan dapat aplikasikan, jika belum 

sesuai maka akan ada revisi untuk as built drawing yang diberikan 

ke pihak engineering di head office. Maka dari itu sesuai dengan 

forum group discussion (FGD) untuk teknisi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah teknisi 61 orang 

dimana untuk teknisi dibagi menjadi 2 yaitu teknisi indoor 

sebanyak 15 orang dan teknisi outdoor sebnayak 15 orang untuk 

setiap satu stasiun. Sedangkan 1 orang bertugas untuk monitoring 

pekerjaan secara keseluruhan dan menjadi backup jika ada teknisi 

yang kesulitan, maka teknisi yang dibutuhkan untuk 4 stasiun 

adalah sebanyak 61 orang. 

o HCGA Officcer 

Jumlah HCGA Officer yaitu sebanyak 3 orang, Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi HCGA Officer memiliki tugas 

pekerjaan untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas untuk 

bekerja yang ada di proyek dan memonitoring terkait sumber daya 

manusia seperti absensi dan lainnya. Maka dari itu menurut hasil 

dari forum group discussion (FGD) untuk proyek jadwal pararel 
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4 stasiun kelas 5 ini membutuhkan 3 orang HCGA officer 

dikarenakan biasanya jarak antar stasiun yang cukup jauh office 

proyek. 

o Admin Project 

Jumlah admin project yaitu sebanyak 2 orang, Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi admin project memiliki tugas 

pekerjaan untuk membuat laporan terkait progres proyek, 

mencatat pengeluaran barang dari gudang serta membatu project 

manager untuk melakukan pencatatan administrasi proyek. Hasil 

dari forum group discussion (FGD) dikarenakan ruanglingkup 

proyek yang cukup luas dan kompleks maka untuk proyek jadwal 

pararel 4 stasiun kelas 5 ini membutuhkan 2 orang admin project. 

o Quality Control Instalasi 

Jumlah quality control instalasi yaitu sebanyak 4 orang. 

Berdasarkan kajian pada job desc untuk posisi qyality control 

instalasi memiliki tugas pekerjaan untuk melakukan kegiatan 

quality control pada sistem atau perangkat yang sudah diinstal 

pada suatu proyek dalam rangka memastikan sistem atau 

perangkat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang 

dipersyaratkan, membuat standar pengetesan untuk hasil instalasi 

dan fungsi perangkat, membuat metode pengetesan untuk hasil 

instalasi dan fungsi perangkat. Maka dari itu sesuai dengan forum 

group discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada 

pararel 4 stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah quality 

control instalasi 4 orang dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 

1 stasiun karena posisi untuk quality control instalasi adalah yang 

menentukan apakah sistem atau perangkat dapat digunakan 

dengan baik atau tidak sehingga harus terfokus terhadap 1 quality 

control instalasi pada satu stasiun. 
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o Gudang 

Jumlah staf untuk gudang yaitu sebanyak 2 orang. Berdasarkan 

kajian pada job desc untuk posisi gudang memiliki tugas 

pekerjaan untuk memonitoring barang yang tersedia digudang, 

melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar dan masuk 

gudang. Untuk gudang selalu disesuaikan dekat dengan lokasi site 

office dari setiap proyek agar dapat termonitoring, jumlah 

gudangpun ditentukan oleh jarak antar stasiun, jika total jarak 

lebih dari 30 kilometer maka gudang harus memiliki lebih dari 1 

agar dapat supply barang dengan mudah dan cepat. Maka dari itu 

sesuai dengan hasil forum group discussion (FGD) 1 gudang diisi 

oleh 1 staf gudang. 

o Drafter 

Jumlah drafter yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian pada 

job desc untuk posisi drafter memiliki tugas pekerjaan membuat 

desain aplikasi proyek dan/atau desain pengembangan produk baru, 

sesuai spesifikasi yang diminta atau yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kontrak dan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing 

stasiun yang ditangani. Maka dari itu sesuai dengan forum group 

discussion (FGD) untuk quality control instalasi pada pararel 4 

stasiun dengan tingkat kelas 5 memiliki jumlah drafter 4 orang 

dimana 1 orang hanya dapat mengerjakan 1 stasiun karena posisi 

untuk drafter adalah yang membuat gambar untuk sistem pada 

masing-masing stasiun. 

o HSE Officer 

Jumlah HSE officer yaitu sebanyak 1 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi HSE officer memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi 

bahaya yang  berpeluang terjadi pada lingkungan kerja. Tidak 

terkecuali seorang HSE officer juga harus membuat tingkatan atau 
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level dari risiko bahaya sampai dengan peluang risiko bahaya 

tersebut sampai terjadi pada setiap proyek dan HSE officer 

dibantu oleh tim safety man yang bertugas dilapangan sehingga 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 1 

orang HSE officer untuk setiap project. 

o Safety Man 

Jumlah safety man yaitu sebanyak 4 orang. Berdasarkan kajian 

pada job desc untuk posisi safety man memiliki tugas pekerjaan 

untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja pada setiap 

stasiun dan memastikan pekerja telah menggunakan alat 

pelindung diri (APD) sesuai dengan standar prosedur yang telah 

ditentukan perusahaan serta memastikan untuk dapat 

meminimalisir kecelakaan kerja dilokasi proyek. Maka dari itu 

hasil dari forum group discussion (FGD) hanya dibutuhkan 4 

orang safety man untuk ditempatkan pada 1 stasiun 1 orang untuk 

setiap project. 

Tabel 4.33 Manpower Planning Jadwal Pararel 4 Stasiun Kelas 5 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 4 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 61 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 3 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 2 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 4 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 2 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 4 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 4 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 91   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 
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Tabel 4.34 Manpower Planning Jadwal Pararel 

 

(Sumber. Pengolahan Data)

Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PROJECT MANAGER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SITE MANAGER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CHIEF ENGINEERING 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SUPERVISOR TEKNISI 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

TEKNISI 15 19 23 27 31 22 28 34 40 46 29 37 45 53 61

HCGA OFFICER 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

ADMIN PROJECT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

QC INSTALASI 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

GUDANG 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DRAFTER 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

HSE OFFICER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SAFETY MAN 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Total Manpower Planning 31 35 39 43 47 45 51 57 63 69 59 67 75 83 91

Pararel 2 Stasiun Pararel 3 Stasiun Pararel 4 Stasiun

MANNING STRUCTURE
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4.10 Penghitungan Tingkat Kesulitan Proyek Kroya – Kutoarjo 

Berdasarkan forum group discussion (FGD), proyek Kroya – Kutoarjo 

emiliki panjang lintasan ± 80 kilometer yang terdiri dari 15 Stasiun dengan jenis 

penjadwalan pengerjaan adalah pararel 3  Stasiun. Maka dari itu penghitungan 

ingkat kesulitan untuk proyek Kroya – Kutoarjo adalah sebagai berikut : 

 Kondisi Lokasi Proyek atau Area  

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 11%  

= 55% 

Penilaian parameter untuk kondisi lokasi proyek atau area adalah 5, hal 

ini dikarenakan pada proyek Kroya – Kutoarjo sudah terdapat fasilitas 

kereta api yang sedang aktif, sehingga beban risiko pekerjan lebih tinggi 

karena menyangkut keselamatan perjalanan kereta api yang tidak bisa 

diganggu. Untuk nilai total dari kondisi lokasi proyek atau area memiliki 

nilai total 55% 

 Pengalaman Penanganan Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 7%  

= 35% 

Penilaian parameter untuk pengalaman penanganan proyek adalah 5, 

karena untuk mengerjakan proyek Kroya – Kutoarjo ini perusahaan harus 

memiliki pengalaman menjadi main contractor lebih dari 3 kali untuk 

dapat memastikan bahwa proyek ini dapat dikerjakan dengan baik oleh 

PT XYZ. Untuk nilai total dari pengalaman penanganan proyek memiliki 

nilai total 35% 

 Lokasi Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 5% 

= 10% 
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Penilaian parameter untuk lokasi proyek pada Kroya – Kutoarjo adalah 

2, karena lokasi proyek ini berada di pulau jawa yang pada dasarnya 

dipulau jawa aksesibilitas atau keterjangkauan yang cukup memudahkan 

untuk mengerjakan proyek. Untuk nilai total dari lokasi proyek memiliki 

nilai total 10%. 

 Informasi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 6% 

= 24% 

Penilaian parameter untuk informasi memiliki nilai 4, karena pada proyek 

ini informasi berdasarkan konsep yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 

dalam mengerjakan proyek ini dengan baik. Untuk nilai total dari 

informasi memiliki nilai total 24% 

 Sistem yang Terlibat 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 12%  

= 48% 

Penilaian parameter untuk sistem yang terlibat memiliki nilai 4, karena 

pada proyek ini sistem yang digunakan adalah sebanyak empat sistem 

yaitu, pembangunan persinyalan kereta api, telekomunikasi kereta api, 

sistem catu daya dan pemasangan point machine. Untuk nilai total dari 

sistem yang terlibat memiliki nilai total 48%. 

 Zona Kerja Vertikal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 1 x 7% 

= 7% 

Penilaian parameter untuk zona kerja vertikal memiliki nilai 1, nilai ini 

adalah nilai yang paling rendah karena pada proyek ini zona kerja vertika 

ada pada posisi di on ground dimana untuk pengerjaan on ground lebih 
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memudahkan pekerjaan. Untuk nilai total dari zona kerja vertikal 

memiliki nilai total 7%. 

 Zona Kerja Horizontal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 6% 

= 18% 

Penilaian parameter untuk zona kerja horizontal memiliki nilai 3, nilai ini 

dikarenakan proyek yang dikerjakann sebanyak 15 stasiun. Untuk nilai 

total dari zona kerja horizntal memiliki nilai total 18%. 

 Waktu Pengerjaan 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 10% 

= 40% 

Penilaian paramter untuk waktu pengerjaan memiliki nilai 4, karena 

waktu pengerjaan pada proyek ini hanya 1 tahun dimana semakin pedek 

jangka waktu yang diberikan, maka pengerjaan proyek akan semakin 

sulit. Untuk nilai total dari waktu pengerjaan memiliki nilai total 40%. 

 Mandays 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 8% 

= 32% 

 Teknologi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 13%  

= 52% 

Penilaian parameter untuk teknologi yang digunakan memiliki nilai 4, 

karena teknologi saat ini adalah masih menggunakan teknologi mekanik 

dan akan diganti menjadi teknologi sistem elektrik dimana teknologi ini 

masuk kedalam teknologi yang kompleks dan canggih sehingga memiliki 

nilai 4. Untuk nilai total dari teknologi memiliki nilai total 52%. 



184 
 

 
 

 Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 8%  

= 24% 

Penilaian parameter untuk tingkat kritikalitas sumber daya memiliki nilai 

3, karena pada proyek ini dibutuhkan tenaga ahli karena memiliki risiko 

pekerjaan yang sangat tinggi. Untuk nilai total dari tingkat kritikalitas 

sumber daya memiliki nilai total 24%. 

 Profit 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 7% 

= 35% 

Penilaian parameter untuk profit memiliki nilai 5, karena untuk proyek 

ini memiliki gross profit diatas 15%. Untuk nilai total dari profit memiliki 

nilai total 35%. 

 

Tabel 4.35 Penilaian Parameter pada Proyek Kroya - Kutoarjo 

NO PARAMETER SUB PARAMETER PENILAIAN % BOBOT TOTAL 

1 

Ketidakpastian 

Risiko 

Kondisi Lokasi Proyek/Area 5 11% 55% 

2 Pengalaman Penanganan Proyek 5 7% 35% 

3 Lokasi Proyek 2 5% 10% 

4 Informasi 4 6% 24% 

5 

Kompleksitas 

Sistem yang Terlibat 4 12% 48% 

6 Zona Kerja Vertikal 1 7% 7% 

7 Zona Kerja Horizontal 3 6% 18% 

8 Jangka Waktu Waktu pengerjaan 4 10% 40% 
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9 Mandays 4 8% 32% 

10 Teknologi Teknologi 4 13% 52% 

11 
Tingkat Kritikalitas 

Sumber Daya 
Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 3 8% 24% 

12 Profit Profit 5 7% 35% 

Total  100% 380% 

(Sumber. Pengolahan Data) 

 

4.11 Penghitungan Tingkat Kesulitan Proyek Madiun – Kedungbanteng 

Berdasarkan forum group discussion (FGD), proyek Madiun - 

Kedungbanteng memiliki panjang lintasan ± 45 kilometer dan terdiri dari 6 

stasiun dengan jenis penjadwalan pengerjaan adalah pararel 2  Stasiun. Maka dari 

itu penghitungan ingkat kesulitan untuk proyek Madiun - Kedungbanteng adalah 

sebagai berikut : 

 Kondisi Lokasi Proyek atau Area  

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 11%  

= 55% 

Penilaian parameter untuk kondisi lokasi proyek atau area adalah 5, hal 

ini dikarenakan pada proyek ini sudah terdapat fasilitas kereta api yang 

sedang aktif, sehingga beban risiko pekerjan lebih tinggi karena 

menyangkut keselamatan perjalanan kereta api yang tidak bisa diganggu. 

Untuk nilai total dari kondisi lokasi proyek atau area memiliki nilai total 

55% 

 Pengalaman Penanganan Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 7%  

= 35% 
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Penilaian parameter untuk pengalaman penanganan proyek adalah 5, 

karena untuk mengerjakan proyek ini perusahaan harus memiliki 

pengalaman menjadi main contractor lebih dari 3 kali untuk dapat 

memastikan bahwa proyek ini dapat dikerjakan dengan baik oleh PT 

XYZ. Untuk nilai total dari pengalaman penanganan proyek memiliki 

nilai total 35%. 

 Lokasi Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 5% 

= 10% 

Penilaian parameter untuk lokasi proyek pada ini adalah 2  karena lokasi 

proyek ini berada di pulau jawa yang pada dasarnya dipulau jawa 

aksesibilitas atau keterjangkauan yang cukup memudahkan untuk 

mengerjakan proyek. Untuk nilai total dari lokasi proyek memiliki nilai 

total 10%. 

 Informasi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 6% 

= 12% 

Penilaian parameter untuk informasi memiliki nilai 2, karena pada proyek 

ini informasi telah sesuai dengan tim survey ketika awal proyek. Untuk 

nilai total dari informasi memiliki nilai total 12% 

 Sistem yang Terlibat 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 12%  

= 36% 

Penilaian parameter untuk sistem yang terlibat memiliki nilai 3, karena 

pada proyek ini sistem yang digunakan adalah sebanyak empat sistem 

yaitu, pembangunan persinyalan kereta api, telekomunikasi kereta api 
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dan sistem catu daya. Untuk nilai total dari sistem yang terlibat memiliki 

nilai total 36%. 

 Zona Kerja Vertikal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 1 x 7% 

= 7% 

Penilaian parameter untuk zona kerja vertikal memiliki nilai 1, nilai ini 

adalah nilai yang paling rendah karena pada proyek ini zona kerja vertika 

ada pada posisi di on ground dimana untuk pengerjaan on ground lebih 

memudahkan pekerjaan. Untuk nilai total dari zona kerja vertikal 

memiliki nilai total 7%. 

 Zona Kerja Horizontal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 6% 

= 12% 

Penilaian parameter untuk zona kerja horizontal memiliki nilai 2, nilai ini 

dikarenakan proyek yang dikerjakann sebanyak 6 stasiun. Untuk nilai 

total dari zona kerja horizntal memiliki nilai total 12%. 

 Waktu Pengerjaan 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 10% 

= 40% 

Penilaian paramter untuk waktu pengerjaan memiliki nilai 4, karena 

waktu pengerjaan pada proyek ini hanya 1 tahun dimana semakin pedek 

jangka waktu yang diberikan, maka pengerjaan proyek akan semakin 

sulit. Untuk nilai total dari waktu pengerjaan memiliki nilai total 40%. 

 Mandays 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 8% 

= 16% 
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 Teknologi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 13%  

= 39% 

Penilaian parameter untuk teknologi yang digunakan memiliki nilai 3, 

karena teknologi saat ini adalah masih menggunakan teknologi mekanik 

dan akan diganti menjadi teknologi sistem elektrik tetapi teknologi ini 

masih terbilang teknologi yang mudah sehingga memiliki nilai 3. Untuk 

nilai total dari teknologi memiliki nilai total 36%. 

 Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 1 x 8%  

= 8% 

Penilaian parameter untuk tingkat kritikalitas sumber daya memiliki nilai 

1, karena pada proyek ini dibutuhkan tidak tenaga ahli karena sistem yang 

digunakan tidak kompleks dan cangih. Untuk nilai total dari tingkat 

kritikalitas sumber daya memiliki nilai total 8%. 

 Profit 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 7% 

= 28% 

Penilaian parameter untuk profit memiliki nilai 4, karena untuk proyek 

ini memiliki gross profit diatas 13%. Untuk nilai total dari profit memiliki 

nilai total 28%. 
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Tabel 4.36 Penilaian Parameter pada Proyek Madiun – 

Kedungbanteng 

NO PARAMETER SUB PARAMETER PENILAIAN % BOBOT TOTAL 

1 

Ketidakpastian 

Risiko 

Kondisi Lokasi Proyek/Area 
5 

11% 
55% 

2 Pengalaman Penanganan Proyek 5 7% 35% 

3 Lokasi Proyek 
2 

5% 
10% 

4 Informasi 2 6% 12% 

5 

Kompleksitas 

Sistem yang Terlibat 3 12% 36% 

6 Zona Kerja Vertikal 1 7% 7% 

7 Zona Kerja Horizontal 2 6% 12% 

8 

Jangka Waktu 

Waktu pengerjaan 4 10% 40% 

9 Mandays 2 8% 16% 

10 Teknologi Teknologi 3 13% 39% 

11 
Tingkat Kritikalitas 

Sumber Daya 
Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 1 8% 8% 

12 Profit Profit 4 7% 28% 

Total  100% 298% 

(Sumber. Pengolahan Data) 

 

 

4.11     Penghitungan Tingkat Kesulitan Proyek Jebres – Kedungbanteng 

Berdasarkan forum group discussion (FGD), proyek Jebres - 

Kedungbanteng memiliki panjang lintasan ± 65 kilometer dan terdiri dari 9 

stasiun dengan jenis penjadwalan pengerjaan adalah pararel 3  Stasiun. Maka dari 

itu penghitungan ingkat kesulitan untuk proyek Jebres - Kedungbanteng adalah 

sebagai berikut : 
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 Kondisi Lokasi Proyek atau Area  

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 11%  

= 55% 

Penilaian parameter untuk kondisi lokasi proyek atau area adalah 5, hal 

ini dikarenakan pada proyek ini sudah terdapat fasilitas kereta api yang 

sedang aktif, sehingga beban risiko pekerjan lebih tinggi karena 

menyangkut keselamatan perjalanan kereta api yang tidak bisa diganggu. 

Untuk nilai total dari kondisi lokasi proyek atau area memiliki nilai total 

55% 

 Pengalaman Penanganan Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 5 x 7%  

= 35% 

Penilaian parameter untuk pengalaman penanganan proyek adalah 5, 

karena untuk mengerjakan proyek ini perusahaan harus memiliki 

pengalaman menjadi main contractor lebih dari 3 kali untuk dapat 

memastikan bahwa proyek ini dapat dikerjakan dengan baik oleh PT 

XYZ. Untuk nilai total dari pengalaman penanganan proyek memiliki 

nilai total 35%. 

 Lokasi Proyek 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 5% 

= 10% 

Penilaian parameter untuk lokasi proyek pada ini adalah 2, karena lokasi 

proyek ini berada di pulau jawa yang pada dasarnya dipulau jawa 

aksesibilitas atau keterjangkauan yang cukup memudahkan untuk 

mengerjakan proyek. Untuk nilai total dari lokasi proyek memiliki nilai 

total 10%. 
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 Informasi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 6% 

= 12% 

Penilaian parameter untuk informasi memiliki nilai 2, karena pada proyek 

ini informasi telah sesuai dengan tim survey ketika awal proyek. Untuk 

nilai total dari informasi memiliki nilai total 12% 

 Sistem yang Terlibat 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 12%  

= 48% 

Penilaian parameter untuk sistem yang terlibat memiliki nilai 4, karena 

pada proyek ini sistem yang digunakan adalah sebanyak empat sistem 

yaitu, pembangunan persinyalan kereta api, telekomunikasi kereta api 

sistem catu daya dan point machine. Untuk nilai total dari sistem yang 

terlibat memiliki nilai total 48%. 

 Zona Kerja Vertikal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 1 x 7% 

= 7% 

Penilaian parameter untuk zona kerja vertikal memiliki nilai 1, nilai ini 

adalah nilai yang paling rendah karena pada proyek ini zona kerja vertika 

ada pada posisi di on ground dimana untuk pengerjaan on ground lebih 

memudahkan pekerjaan. Untuk nilai total dari zona kerja vertikal 

memiliki nilai total 7%. 

 Zona Kerja Horizontal 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 6% 

= 12% 
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Penilaian parameter untuk zona kerja horizontal memiliki nilai 2, nilai ini 

dikarenakan proyek yang dikerjakann sebanyak 9 stasiun. Untuk nilai 

total dari zona kerja horizntal memiliki nilai total 12%. 

 Waktu Pengerjaan 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 10% 

= 30% 

Penilaian paramter untuk waktu pengerjaan memiliki nilai 3, karena 

waktu pengerjaan pada proyek ini hanya 18 bulan atau 1,5 tahun dimana 

semakin pedek jangka waktu yang diberikan, maka pengerjaan proyek 

akan semakin sulit. Untuk nilai total dari waktu pengerjaan memiliki nilai 

total 30%. 

 Mandays 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 8% 

= 16% 

 Teknologi 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 4 x 13%  

= 52% 

Penilaian parameter untuk teknologi yang digunakan memiliki nilai 4, 

karena teknologi saat ini adalah masih menggunakan teknologi mekanik 

dan akan diganti menjadi teknologi sistem elektrik tetapi teknologi ini 

masih terbilang teknologi yang mudah sehingga memiliki nilai 4. Untuk 

nilai total dari teknologi memiliki nilai total 52%. 

 Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 2 x 8%  

= 16% 
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Penilaian parameter untuk tingkat kritikalitas sumber daya memiliki nilai 

2, karena pada proyek ini dibutuhkan tidak tenaga ahli karena sistem yang 

digunakan tidak kompleks dan cangih. Untuk nilai total dari tingkat 

kritikalitas sumber daya memiliki nilai total 16%. 

 Profit 

= Penilaian Parameter x % Bobot Parameter  

= 3 x 7% 

= 21% 

Penilaian parameter untuk profit memiliki nilai 3, karena untuk proyek 

ini memiliki gross profit diatas 10% sampai dengan 13%. Untuk nilai 

total dari profit memiliki nilai total 21%. 

 

Tabel 4.37 Penilaian Parameter pada Proyek Jebres – 

Kedungbanteng 

NO PARAMETER SUB PARAMETER PENILAIAN % BOBOT TOTAL 

1 

Ketidakpastian 

Risiko 

Kondisi Lokasi Proyek/Area 5 11% 55% 

2 Pengalaman Penanganan Proyek 5 7% 35% 

3 Lokasi Proyek 2 5% 10% 

4 Informasi 2 6% 12% 

5 

Kompleksitas 

Sistem yang Terlibat 4 12% 48% 

6 Zona Kerja Vertikal 1 7% 7% 

7 Zona Kerja Horizontal 
2 

6% 
12% 

8 

Jangka Waktu 

Waktu pengerjaan 3 10% 30% 

9 Mandays 
2 

8% 
16% 

10 Teknologi Teknologi 4 13% 52% 
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11 
Tingkat Kritikalitas 

Sumber Daya 
Tingkat Kritikalitas Sumber Daya 2 8% 16% 

12 Profit Profit 3 7% 21% 

Total  100% 314% 

(Sumber. Pengolahan Data) 

 

4.12     Jumlah Manpower Planning 

4.12.1 Jumlah Manpower Planning Proyek Purwokerto – Kroya 

Berdasarkan penilaian klasifikasi proyek untuk Purwokerto – Kroya tidak 

dilakukan perhitungan karena untuk proyek dengan jadwal seri jumlah -

manpower planning sudah sesuai dengan kajian yang dilakukan yaitu sebanyak 

19  orang. 

Tabel 4.38 Hasil Manpower Planning Proyek Purwokerto - Kutoarjo 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 
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4.12.2 Jumlah Manpower Planning Proyek Automatic People Mover Systems    

(APMS) 

Berdasarkan penilaian klasifikasi proyek, untuk Automatic People Mover 

Systems (APMS) tidak dilakukan perhitungan karena untuk proyek dengan 

jadwal seri jumlah manpower planning sudah sesuai dengan kajian yang 

dilakukan yaitu sebanyak 19  orang. 

Tabel 4.39 Hasil Manpower Planning Automatic People Mover Systems 

(APMS) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 

4.12.3 Jumlah Manpower Planning Proyek Klender-Bekasi 

Berdasarkan penilaian klasifikasi proyek, untuk Klender - Bekasi tidak 

dilakukan perhitungan karena untuk proyek dengan jadwal seri jumlah -

manpower planning sudah sesuai dengan kajian yang dilakukan yaitu sebanyak 

19  orang. 
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Tabel 4.40 Hasil Manpower Planning Klender - Bekasi 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 1 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 7 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 1 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 1 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 1 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 19  

(Sumber. Data Perusahaan) 

4.12.4 Jumlah Manpower Planning Proyek Kroya – Kutoarjo 

Berdasarkan penilaian klasifikasi proyek, untuk proyek Kroya – Kutoarjo 

memiliki total nilai 380%, sesuai dengan kelas tingkat kesulitan proyek 

menunjukan bahwa proyek ini masuk kedalam kategori pararel 3 stasiun dengan 

kelas 4 dimana tingkat kesulitan proyek ini dapat dikatakan sulit karena faktor-

faktor yang telah ditentukan. Jumlah manpower planning untuk kategori pararel 

3 stasiun dengan kelas 4 memiliki 63 orang pekerja yang dibutuhkan dalam 

mengerjakan proyek ini. 

Tabel 4.41 Hasil Manpower Planning Proyek Kroya – Kutoarjo 

(Berlanjut) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 
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Tabel 4.41 Hasil Manpower Planning Proyek Kroya – Kutoarjo 

(Lanjutan) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

TEKNISI 40 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 63   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 

4.12.5 Jumlah Manpower Planning Proyek Madiun – Kedungbanteng 

Berdasarkan penilaian klasifikasi proyek, untuk proyek Madiun - 

Kedungbanteng memiliki total nilai 298%, sesuai dengan kelas tingkat kesulitan 

proyek menunjukan bahwa proyek ini masuk kedalam kategori pararel 2 stasiun 

dengan kelas 3 dimana tingkat kesulitan proyek ini dapat dikatakan cukup sulit 

karena faktor-faktor yang telah ditentukan. Jumlah manpower planning untuk 

kategori pararel 2 stasiun dengan kelas 3 memiliki 39 orang pekerja yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan proyek ini. 

Tabel 4.42 Hasil Manpower Planning Proyek Madiun – Kedungbanteng 

(Berlanjut) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 2 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 23 PROJECT BASED HIRE 
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Tabel 4.42 Hasil Manpower Planning Proyek Madiun – Kedungbanteng 

(Lanjutan) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

HCGA OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 2 PROJECT BASED HIRE 

GUDANG 1 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 1 CORE 

DRAFTER 2 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 2 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 39   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 

4.12.6 Jumlah Manpower Planning  Proyek Jebres – Kedungbanteng 

Berdasarkan hasil penelitian dari forum group discussion (FGD), untuk 

proyek Jebres - Kedungbanteng memiliki total nilai 314%, sesuai dengan kelas 

tingkat kesulitan proyek menunjukan bahwa proyek ini masuk kedalam kategori 

pararel 3 stasiun dengan kelas 4 dimana tingkat kesulitan proyek ini dapat 

dikatakan sulit karena faktor-faktor yang telah ditentukan. Jumlah manpower 

planning untuk kategori pararel 3 stasiun dengan kelas 4 memiliki 63 orang 

pekerja yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek ini. 

Tabel 4.43 Hasil Manpower Planning Proyek Jebres – Kedungbanteng 

(Berlanjut) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

PROJECT MANAGER 1 CORE 

SITE MANAGER 1 CORE 

SUPERVISOR TEKNISI 3 PROJECT BASED HIRE 

TEKNISI 40 PROJECT BASED HIRE 

HCGA OFFICER 2 PROJECT BASED HIRE 

ADMIN PROJECT 1 PROJECT BASED HIRE 

QC INSTALASI 3 PROJECT BASED HIRE 
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Tabel 4.43 Hasil Manpower Planning Proyek Jebres – Kedungbanteng 

(Lanjutan) 

MANNING STRUCTURE JUMLAH STATUS 

GUDANG 2 PROJECT BASED HIRE 

CHIEF ENGINEERING 1 CORE 

SITE/INSTALLATION ENGINEER 2 CORE 

DRAFTER 3 PROJECT BASED HIRE 

HSE OFFICER 1 PROJECT BASED HIRE 

SAFETY MAN 3 PROJECT BASED HIRE 

Jumlah Tenaga Kerja 63   

                               (Sumber. Pengolahan Data) 


